
Zarządzenie Nr 12/K/2011 
Burmistrza Głuszycy 

z dnia 11 kwietnia 2011 r. 
 
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuszycy  
 
Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  
 

zarządzam co następuje : 
 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuszycy stanowiącym załącznik 
do zarządzenia nr 213/2009 r. Burmistrza Głuszycy z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głuszycy  
zmienionego zarządzeniem nr  11 /K/2011 r. Burmistrza Głuszycy z dnia 30 marca 2011 r.             
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuszycy, 
wprowadzam następujące zmiany : 
 
1. § 20  pkt 2 otrzymuje brzmienie : 
 
„ W skład Urzędu Miejskiego  wchodzą następujące komórki organizacyjne : 
2) podporządkowane Zastępcy Burmistrza :                                           ZB 
 

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                     GKiM  
1) Kierownik 
2) Stanowisko ds. lokali komunalnych  
3) Stanowisko ds. wspólnot mieszkaniowych i zarządzania cmentarzami 
4) Stanowisko ds. utrzymania porządku,  czystości i zieleni 

        5) Stanowisko ds. infrastruktury miejskiej   
    

Referat Inwestycji , Rozwoju i Promocji     IRiP 
1) Stanowisko ds. inwestycji i gospodarowania nieruchomościami  
2) Stanowisko ds. zamówień publicznych, pozyskiwania środków  
    pomocowych i promocji 
3) Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej  

 
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska    RiOŚ 
      1) Stanowisko ds. ochrony środowiska  i gospodarki wodnej 

2) Stanowisko ds. gospodarki gruntami i rolnictwa  
 
11. Zmienia się schemat organizacyjny stanowiący integralną część Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głuszycy, nadając mu brzmienie jak w załączniku 
niniejszego zarządzenia.    
 
12. Zmienia się szczegółowy wykaz obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych 
stanowiący integralną część Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głuszycy,  
w ten sposób, że w § 12 zmienia się szczegółowy wykaz obowiązków i dodaje się § 12 a 
dodając szczegółowy wykaz obowiązków nadając im brzmienie jak w załączniku do 
niniejszego zarządzenia.    
 



§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza. 
 
§ 3.  Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego  w Głuszycy oraz publikację na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej.  
 
 
 
 
         Burmistrz Głuszycy 
         (-) Alicja Ogorzelec 


